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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO 

DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, NO DIA CINCO DE AGOSTO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, reuniram se 

no distrito de Cachoeira da Serra, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, 

os senhores vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Agnaldo 

Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza Barros 

Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Inicialmente o senhor Presidente fez a 

apresentação das senhoras e dos senhores vereadores. Em seguida o senhor Presidente convidou 

todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida, havendo número legal declarou 

aberta a Reunião em nome de Deus. Justificando a ausência do vereador Francisco de Assis Cunha 

(mãe enferma na UTI do Hospital Regional). Estando ausentes os vereadores Waldecir Aranha 

Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam 

da Silva Neto e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou as seguintes 

pessoas para compor a Mesa de Trabalho: Ademar Gomes - Subprefeito do Distrito de Cachoeira 

da Serra, Roni Heck – Secretário de Educação do Município de Altamira. Coronel Alencar – 

Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Itaituba e Comandante do Destacamento da Polícia 

Militar no Distrito. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos, porém, em vez dos vereadores usarem a palavra, a 

mesma seria facultada aos moradores que se inscreveram. Fazendo uso o senhor Fabio Cesar Leal 

Torres, que após os cumprimentos disse: estou aqui hoje representando o Conselho Gestor de 

Emancipação de Cachoeira da Serra. Onde temos travado uma luta e hoje estou Presidente do 

Conselho. Mas o Conselho para a Emancipação já tem uma história. Agradecer a oportunidade da 

população está mais perto da Câmara porque não temos essa oportunidade infelizmente. Quero 

aproveitar dessa oportunidade tenho em mãos alguns requerimentos, preparamos alguns ofícios 

onde quero entregar em mãos ao senhor Presidente Dr. Loredan Mello, Presidente da Câmara 

Municipal de Altamira. Precisamos de melhorias no Prédio da Escola Municipal. Construção de 

um espaço preparado para uma Biblioteca Municipal, equipada de livros, bem estruturada para que 

os alunos possam desfrutar do espaço. Também temos necessidade de um parquinho infantil para 

as crianças e já temos sugestão do espaço. Quero agradecer a oportunidade dessa aproximação 

com os vereadores e percebemos que vocês estão de braços abertos para nos ajudar. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a estudante Maria Clara Torres, que após os cumprimentos disse: 
sou estudante da EMEF de Cachoeira da Serra, estou aqui para algumas questões com relação as 

salas de aulas e dos banheiros da escola que não estão em boas condições, a higienização dos 

mesmos são péssimas. A descarga do banheiro não funciona principalmente no banheiro feminino. 

Quando chove a água da chuva entra toda nas salas de aulas e assim acaba dificultando. Também 

com relação ao espaço oferecido para os alunos como por exemplo a biblioteca. Então gostaríamos 

de pedir que vocês possam aderir essa questão nos projetos de vocês. Peço em nome de todas os 

alunos da escola. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Edilson Clemente, que após 

os cumprimentos disse: é uma grande honra estar aqui nesse momento trazendo uma mensagem 

muito importante para as senhoras e senhores vereadores. Quero dizer que vivemos ao longos anos 

na BR 163, sempre visando melhorias para o futuro e graças a Deus, hoje temos em vista um 

projeto muito bom, que é o projeto da Ferrogrão, que sai de Sinop, Mato Grosso até o porto de 

Miritituba, no Pará. Senhor Presidente e demais parlamentares no ano de dois mil e dezessete, 
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tivemos aqui uma grande conquista, mas para isso tivemos que em enfrentar a ANTT – Agência 

Nacional de Transporte Terrestre. Na oportunidade levantamos os pontos de grandes prejuízos e 

de grandes reivindicações. Quero dizer que o projeto não está contemplando o nosso território. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a professora Geane Silva dos Santos, que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente e demais vereadores gostaria de fazer uma colocação nesse 

momento que tipo de políticas públicas emergenciais que são voltadas para o Distrito de Cachoeira 

da Serra em relação a infraestrutura da pavimentação de ruas? A gestão atual em nome da pessoa 

do subprefeito de Cachoeira da Serra, ele tem feito sim, alguns trabalhos para que seja sanado os 

problemas com relação as ruas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a senhora Laura 

Rodrigues, que após os cumprimentos disse: se fossemos falar de tudo que precisamos precisaria 

de muito tempo, mas vou falar do principal da saúde, educação que é onde ficamos mas sentidos. 

Na questão do transporte porque a pessoa tem que ser qualificada não basta somente possuir uma 

CNH, se eu não sei dirigir um ônibus não é somente ter a CNH e estar tudo certo não é somente 

isso, ele tem que ter a noção que estar transportando vidas. Então essa questão é muito séria. 
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a senhora Eleir Smith, que após os cumprimentos 

disse: quero falar sobre a Ferrogrão, mas para isso fomos até Belém na oportunidade juntamente 

com o Gaúcho, fomos recebidos tanto pelo o DNIT quanto do setor Econômico e eles me disseram 

o seguinte todos vocês são contra o Ferrogrão e disse para eles não somos contra Ferrogrão 

sabemos o quanto é importante.  A mesma pediu para as autoridades de Altamira ajuda-los, e 

representa-los. Também solicitou para Cachoeira da Serra um Ginásio Poliesportivo.  Em seguida 

fez uso da palavra a professora Paola Silva, que após os cumprimentos disse: venho neste 

momento solicitar iluminação para nossas sala de aulas, as mesmas estão precárias. Também não 

temos ventilação nas salas de aulas, as mesmas são muito quentes assim dificultando o 

aprendizado. Também solicito livros porque não temos o suficiente, isso acaba dificultando nosso 

aprendizado. Não temos mesas suficiente nas salas para a quantidade de alunos e as que temos são 

desproporcional para o tamanho dos alunos. Também solicito melhorias para o prédio da escola. 

Apesar da escola ser estadual ela tem parceria com o município. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o Coronel Alencar – Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Itaituba, que 

após os cumprimentos disse: a jurisdição do nosso Batalhão se estende do município de Placas até 

o distrito de Cachoeira da Serra. Senhor Presidente faço uma solicitação não para a Câmara, mas 

para o subprefeito, temos aqui um local onde os policiais residem e um local bastante insalubre, 

sabemos que não é responsabilidade do município e sim do Governador do Estado, mas não é um 

local adequado para acomodar os policiais. Quero informar que já temos um local para ser 

construída a sede da Polícia Militar, é um terreno doado, que inclusive a obra já foi iniciada, está 

sendo realizada com a doações de materiais pela população, mas precisamos que o governo nos 

ajude na construção do prédio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a senhora Elieiva 

Martins Torres, que após os cumprimentos disse ser a representante da COJESERRA e, podemos 

frisar hoje que nosso gestor subprefeito Ademar Gomes, vem fazendo um belo trabalho frente a 

subprefeitura, conforme lhe é dado o espaço e concedido a força que é através da força que faz a 

diferença. Já foi feito o pedido com relação melhorias na nossa escola municipal, porém ocupamos 

o prédio anexo estadual onde o mesmo tem várias eficiência para atender os estudantes. Inclusive 

a aluna Paola ela frisou o tamanho das carteiras. Tenho certeza que nossas reivindicações serão 

atendidas. Os banheiro da escola em anexo estão com problemas. Sabemos que a Prefeitura não 

pode intervir com relação ao prédio estadual. Então pedimos ao Presidente e aos demais vereadores 

para que possam tomar providências cabíveis com relação essas reivindicações. Também reportou 

se com relação a ampliação da creche. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra enfermeira 
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Valdira Lobo, após os cumprimentos disse ser a Enfermeira Chefe da UBS e o Dr. Marcelo, o 

médico responsável pela UBS de Cachoeira da Serra, que aproveitou a oportunidade para fizer 

uma pequena prestações de contas dos atendimentos realizados na UBS de Cachoeira da Serra. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o Dr. Marcelo, que após os cumprimentos ratificou as 

colocações da Enfermeira Valdira e falou a respeito dos trabalho realizado frente a UBS de 

Cachoeira da Serra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Erasmo Dom Bosco, que 

após os cumprimentos disse ser o Secretário de Obras do Distrito de Cachoeira da Serra e, que 

gostaria de gostaria de aproveitar a oportunidade para fez uma prestação de contas de todos os 

maquinários existentes no Distrito. Fazendo um leve esclarecimento de todos os valores 

recuperados nos maquinários lá existentes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor 

Ademar Gomes – Subprefeito do Distrito de Cachoeira da Serra, que após os cumprimentos 

disse: então agradeço a todos que reconhecem meu esforço. Na oportunidade foi solicitado um 

Ginásio Poliesportivo a quara já temos já está pronta falta somente inaugurar foi dada início na 

gestão da Jaqueline Soldera nós apenas concluímos a obra, já temos uma área para ser construído 

o Ginásio Poliesportivo. Também se reportou com relação a Usina Termo Elétrica, estamos 

buscando viabilidade em Santa Catarina. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para 

a ORDEM DO DIA, em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello fez a leitura das matérias. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação em Conjunto nº 2647/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar , Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, 

Almiro Gonçalves, Delza Barros, Francisco Marcos, e Socorro do Carmo, que solicita ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, mostrando-lhe a necessidade de construir no Distrito de 

Cachoeira da Serra, as seguintes obras: Secretaria Municipal de Saúde construir um Posto de Saúde 

e/ou ampliar o atual. Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar mais uma Ambulância. 

Secretaria Municipal de Obras recuperar a Ponte sobre o rio Curuá, na Vicinal da Bucha.  Prefeito 

interceder junto ao programa “Luz para todos”, para que seja disponibilizado o serviço de energia 

elétrica para as vicinais da Bucha, Ipê Amarelo, Barquete e Lateral da BR 163 interligando ao 

estado do Mato Grosso. Melhorias na energia elétrica do Posto de Saúde, com instalação de um 

transformador para funcionamento dos equipamentos, em especial o aparelho de inalação.  

Melhoria na iluminação pública, principalmente na Avenida 13 de Maio. Pavimentação asfáltica 

da Avenida 13 de Maio. Disponibilizar os engenheiros para SEPLAN para elaborar projetos de 

saneamento e pavimentação das ruas e travessas do Distrito (aproximadamente vinte quilômetros). 

SEMED implantar um Laboratório de Informática. Construir uma praça, com uma academia ao ar 

livre, no bairro Centro. SEMAT viabilizar, o mais rápido possível, as Licenças Ambientais 

solicitadas pelos empreendimentos empresarias, minerais, vegetais, energéticos, agrícolas e 

pecuário no Distrito de Cachoeira da Serra.  Interceder junto ao Governo do Estado de Recursos 

Humanos, no sentido de realizar um Comando de Trabalho no Distrito de Cachoeira da Serra, 

expedindo documentos pessoas.  SEMIS viabilizar passagens de ônibus e uma casa de apoio em 

Altamira para as pessoas que saem do Distrito de Cachoeira da Serra para fazerem tratamento de 

saúde. Prefeito Municipal interceder junto a Celpa, para que referida empresa realize uma 

Audiência Púbica no Distrito de Cachoeira da Serra, para atender à população que reclama dos 

valores cobrados nas taxas dos serviços prestados. Interceder junto ao governo do Estado no 

sentido de realizar o serviço de reforma geral no prédio e ampliação de mais salas de aulas na 

EMEF Cachoeira da Serra, como também reforma da rede elétrica. Interceder junto ao governo do 

Estado para dar continuidade a construção do prédio para abrigar o destacamento da Polícia 

Militar. Interceder junto ao governo do Estado, implantar um Parque Infantil na EMEF Cachoeira 

da Serra (Anexo). Interceder junto ao governo do Estado implantar uma Biblioteca Pública na 
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EMEF Cachoeira da Serra (Anexo). Câmara Municipal ingressar na Justiça solicitando uma 

Audiência Pública para que os moradores dos Distritos sejam ouvidos sobre a emancipação. 

SEMED realizar melhorias no transporte escolar. Realizar Audiência Pública para tratar sobre os 

impactos com a implantação de Ferro Grão e também sobre as compensações financeiras. 

Construção de um Porto para o embarque de grãos. Legalização Fundiária da BR 163. Implantação 

de Projetos de Manejos. Construção de pontes e melhorias nas vicinais. Construção de um Ginásio 

de Esportes.  Implantação da Casa da Inseticida. Governo do Estado implantar um Posto da 

ADEPARÁ. Ampliação e melhorias da creche. Retorno do TRE para realizar novos 

cadastramentos. Não havendo mais matérias, o senhor Presidente fez a verificação de quórum. 

Havendo número legal consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria 

colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO: Indicação em Conjunto nº 2647/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, Delza Barros, Francisco Marcos, e Socorro do Carmo. Aprovada a unanimidade. 

Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: quero me reportar 

com relação a fala da jovem onde a mesma falou da educação. A educação é o alicerce de tudo, se 

temos uma boa educação as coisa andam. Secretario Roni Heck cadê vossa excelência? Vi que a 

educação aqui não está das melhores. Informo a todos que Altamira recebeu doze milhões de reais, 

esse mês de royalties de Belo Monte e não sabemos para onde estar indo esse dinheiro. Também 

informo que Altamira recebeu vinte e quatro milhões de reais do Tesouro Nacional no dia três 

desse mês de agosto, fora os impostos que os senhores e senhoras aqui de Cachoeira da Serra e 

Castelo de Sonhos, onde o Prefeito diz abertamente que esse Distrito dar prejuízo para Altamira, 

onde vejo uma região produtiva e com homens e mulheres muito trabalhadores. Também disse que 

não ver políticas públicas chegarem aos Distritos de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra. 

Reportou se também com relação a pavimentação das ruas desses Distrito. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: Presidente Dr. 

Loredan Mello primeiramente quero agradecer pela iniciativa de mais uma vez trazer a Câmara 

Municipal para Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos. Também disse não tenho dúvidas 

nenhuma que essas indicações feitas aqui serão todas aprovadas. Reportou se com relação a 

reformulação da Lei Orgânica, onde foi discutido e aprovado que ao se tornar município tanto 

Cachoeira da Serra quanto Castelo de Sonhos, o município sede ele vai ter que manter a parte 

administrativa por uma ano. Também teria que ceder todas as estruturas para o novo município. 

Também falou da não realização do concurso público do município de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse: quero 

parabenizar o Presidente Dr. Loredan por mais uma vez estarmos aqui para ouvir as reivindicações 

da população de Cachoeira da Serra. Assim poderemos levar as reivindicações aqui feitas pela 

população de Cachoeira da Serra ao senhor Prefeito Domingos Juvenil. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: ouvi atentamente 

as reivindicações aqui feitas é muito importante ouvi-los. Conversei com o subprefeito de Castelo 

de Sonhos, a importância de fazer um planejamento sobre os projetos da pavimentação das ruas, 

seja pavimentação asfáltica, colocado com saneamento colocado com água luz e o que for preciso. 

Também se reportou as falas com relação ao tamanho do Posto de Saúde. A partir do ano passado 

a Câmara de Vereadores passou a ter uma contrapartida do Orçamento chamada de Emendas 

Impositivas, houve até um erro dentro da reformulação da Lei Orgânica porque nosso percentual 
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era maior. Mais mesmo assim ele disponibilizou no ano passado cento e trinta e seis mil reais para 

cada vereador, este ano cento e quarenta mil reais. Daquele cento e trinta mil reais, que me dava o 

direito de eu recomendar algo para nossa região, eu recomendei setenta e sete mil reais para 

ampliar o Posto de Saúde de Cachoeira da Serra, porque eu não aceito que seja de um tamanho tão 

pequeno para uma população superior a cinco mil habitantes. Também se reportou com relação ao 

transporte escolar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que 

após os cumprimentos disse: visitei hoje os comerciantes desse Distrito onde todos pedirão pela 

emancipação desse Distrito falando dos gargalos encontrados com relação à distância. Então quero 

dizer que todos vocês podem contar com este vereador. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos reportou-se a escola de Cachoeira da 

Serra com relação reforma, ampliação, onde os alunos, professores colocaram aqui. Tive a 

oportunidade hoje de fazer várias visitas, visitei a creche Paraiso onde tem aproximadamente trinta 

e cinco crianças. Visitei também a Unidade de Saúde. Disse também gostei muito senhor Ademar 

do senhor onde o senhor fez uma prestação de contas, onde o nosso Prefeito Domingos Juvenil 

não tem coragem de ir na Câmara Municipal fazer uma prestação de contas para nós vereadores e 

população e o senhor teve coragem. Também falou com relação as indicações de sua autoria para 

os Distritos de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos, digo a vocês nunca fui atendida com 

nenhuma indicação, vocês estão vendo que nenhum ruas foi asfaltada, não tem saneamento básico, 

principalmente nas principais vias.  Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos reportou se com relação a Usina de Belo Monte 

em Altamira. Também reportou se com relação as reivindicações dos Moradores de Cachoeira da 

Serra e de Castelo de sonhos com relação as escolas, há menos de noventa dias atrás estive 

visitando e vir as problemáticas das escolas. As escolas municipais estão sendo tomadas todas as 

providências. Reportou se também com relação a fala da vereadora Socorro quando ela diz não ter 

sido atendida com nenhuma de suas indicações, acredito eu que essa indicação foram do tempo da 

ex-Prefeita Odileida Sampaio, por isso que não foram atendidas. Com relação a fala do vereador 

Marquinho tenho absoluta certeza que ele nunca ouviu da boca do Prefeito Domingos Juvenil dizer 

que Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra ser problema para o município de Altamira. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: para 

quem não me conhece sou Dr. Loredan Mello, estou em Altamira há vinte e três anos, sou médico 

de formação. Vereador há quatro anos e desta feita Presidente reeleito por unanimidade pelo meus 

pares. Faço essa apresentação porque no ano de dois mil e dezessete muitos que hoje estão que 

estão aqui não estavam naquele momento. Dizer à vocês que no ano de dois mil e um a dois mil e 

quatro fui Diretor do Hospital Municipal de Altamira, onde trouxemos os primeiros especialistas 

e colocamos também a primeira Unidade NEO NATAL da região Transamazônica. Dizer também 

que durante meu mandato como Presidente, como disse a vereadora Socorro abrimos as portas 

para diversas audiências públicas para tratar de todos os temas inclusive das Condicionantes de 

Belo Monte. E também de uma Mineradora BELO SAN que está tentando se instalar no nosso 

município como vocês tem também na região projetos de mineração. Dizer também que nos anos 

de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, o Tribunal de Contas do Município do Pará me 

concedeu o título de Gestor Transparente, o que é que é isso? É o gestor que cumpre com cem por 

cento de Lei a acesso de informação e da Lei de Transparência. Então o nosso site da Câmara para 

quem quiser conhecer tem todos os dados, todas as Leis Municipais que foram devidamente 

digitalizadas. Temos no site todas as Receitas, despesas de como são aplicados os recursos, a folha 

de pagamento, enfim uma transparência que é o que a sociedade necessita. Os princípios da 

administração pública da legalidade, impessoalidade, moralidade e sobre tudo da eficiência, que é 
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gastar o dinheiro público fazendo muito com o pouco. Então temos tido esse cuidado. Inclusive 

recebendo menos do que deveríamos receber para a gestão da Câmara. Sabemos que nosso 

município necessita de diversas ações e é o terceiro município do mundo extensão territorial e 

precisa corrigir essas diferenças. Eu tive o cuidado de ouvir ainda pouco uma comissão a respeito 

da questão Pró-Emancipação e já sabemos qual é o posicionamento dos companheiros, das pessoas 

que moram aqui em Cachoeira da Serra, então vamos respeitar essa definição. Mas sobre tudo 

lutarmos juntos com vocês. Não sou demagogo e não gosto de fazer promessas que não possa 

cumprir e muito menos fazer discursos que sejam digamos assim prontos porque eu acho que as 

pessoas tem que mirar num político a seriedade do trabalho e o retorno do voto seja realmente em 

termos de fazer o que mais a comunidade quer. É a comunidade de Cachoeira da Serra demonstrou 

aqui que a agricultura é o seu potencial. Nós conhecemos aqui várias áreas agricultáveis de sojas 

e arroz, temos certeza que vocês vão longe com esse potencial, vocês só precisam que o poder 

público não atrapalhe que ele possa sim ser propulsor desses projetos que estão aqui na região. 

Além da questão turística que é realmente um divisor de águas quando vocês começarem a investir 

junto com o poder público, o turismo vai ser uma grande fonte de receita. Ouvimos falar aqui na 

BR 163, da Ferro Grão, tivemos em Altamira o ex-ministro da Casa de Governo Santos Cruz, junto 

com várias autoridades Presidente do Incra, Presidente da Funai, enfim todas as autoridades 

ligadas também na questão do Meio Ambiente, Ibama e lá naquele momento ele pediu duas 

prioridades que nós tínhamos e uma delas foi a legalização fundiária que nós pedimos, não só de 

lá da nossa área sede de Altamira mais de toda extensão do município. E a outra foi trabalhar 

nossas rodovias federais a Transamazônica e a BR 163, as pontes. Nós estamos acreditando que o 

governo federal dê esse retorno para que possamos lutar juntos com vocês pela melhoria de 

qualidade de vida desse povo que tanto sofre como eu falei o vereador ele não atua só na área 

municipal. Recentemente em Altamira nós brigamos para retornar quinhentos mil reais que foram 

retirados da Saúde para manutenção da média e alta complexidade, nós não conseguimos que 

voltasse os quinhentos mil reais, mas voltaram trezentos mil reais e as cirurgias eletivas que tinham 

sido suspensas. Então vamos juntos dar as mãos para esse hospital que vai atender toda região 

atenda vocês dignamente. Ouvi um colega médico dizer aqui que atende nos finais de semana, fora 

do horário de trabalho dele, ou seja tem um perfil de servidor público que esperamos que exista 

que são aquelas pessoas que se colocam no lugar das outras, que sejam humanas e que possam 

saber que ele realmente é um herói aqui em cuidar dessa população sozinho nos finais de semana, 

Mas temos sim que lutar sim por melhorias e esse Núcleo de Saúde Integrada com uma equipe 

muito disciplinar e porque não trazer para a Cachoeira da Serra também um psicólogo, assistente 

social, nutricionista, enfermeiro. Quero dizer a vocês que esse confronto de ideias aqui entre 

situação, oposição vocês podem ter certeza que é benéfico a vocês que são moradores de Cachoeira 

da Serra, porque a oposição ele é necessária assim como a situação. Foi nós que viemos aqui no 

ano de dois mil e dezessete, cobramos a quadra de esporte que está sendo concluída para ser 

entregue. Fomos nós que cobramos as melhorias nas escolas, cobramos a creche. Então eu lembro 

que a vereadora Socorro fez uma indicação de várias ruas e não foram feitas, então vamos cobrar 

o asfalto. Altamira está recebendo uma quantidade de asfalto, são frutos da receita de royalties e 

fruto também dum débito da Norte Energia que ainda deve ao município de asfalto. Então vamos 

lutar juntos Ademar para trazer esse asfalto para cá. Inclusive se possível no futuro pavimentar a 

pista desse aeroporto, o Ademar nos levou até lá, o Ademar me disse há pouco Marquinho que o 

termo de doação dessa pista que foi entregue ao Prefeito. Então agradecemos imensamente a 

paciência de vocês em estarem aqui. Vocês podem ter certeza que somos parceiros queremos 

contribuir para o desenvolvimento dessa região. E a agricultura sustentável é um pilar, é uma 
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alternativa e eu não tenho dúvida e acho assim que a arte da agricultura é saber esperar e a arte da 

política é realizar sonhos. Então vamos esperar que esses sonhos com certeza vão se realizar aqui 

nesta região. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente encerrou a reunião 

no distrito de Cachoeira de Serra, em cinco do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. 

Informando que seria dada continuidade da presente no distrito de Castelo de Sonhos, 

CONTINUIDADE DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO 

DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS NO DIA SEIS DE AGOSTO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental 

reuniram se no Distrito de Castelo de Sonhos, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

Andrade Mello, Raimundo Sousa Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, 

Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza Barros 

Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou todos a ficarem 

de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida fez a apresentação das senhoras e dos senhores 

vereadores.  Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Justificando a 

ausência do vereador Francisco de Assis Cunha (mãe enferma na UTI do Hospital Regional). 

Estando ausentes os vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto e Victor Conde de Oliveira. Em 

seguida o senhor Presidente convidou as seguintes pessoas para compor a Mesa de Trabalho: 

Ademar Gomes - Subprefeito do Distrito de Cachoeira da Serra, Roni Heck – Secretário de 

Educação do Município de Altamira. Coronel Alencar – Comandante do Batalhão da Polícia 

Militar de Itaituba e Comandante do Destacamento da Polícia Militar no Distrito. Em seguida o 

senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos, porém, em vez dos vereadores usarem a palavra, a mesma seria facultada aos moradores 

que se inscreveram. Fazendo uso a senhora Maria Nunes da Silva – moradora de Castelo de 

Sonhos, que após os cumprimentos disse: sou fundadora de três bairros aqui em Castelo, tenho 

histórias para contar. Fui Presidente do Assentamento Brasília, sou a favor da Agricultura Familiar. 

Agradeço o Josivan - subprefeito de Castelo de Sonhos pelos trabalhos realizados em Castelo 

porque tenho conhecimento de como era antes e de como é hoje. Também agradeço ao Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal pelo trabalho realizado em favor dos moradores de Castelo. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Nelci Zaminham – moradora de Castelo de Sonhos e 

empresária, que após os cumprimentos disse: quero dizer a todos vocês que é um prazer tê-los aqui 

em Castelo, mas gostaria de dizer para vocês fazerem isso outras vezes, nós estamos a mil 

quilômetros da sede e nos sentimos desprezados pelos governos. Essa distância dificulta para 

qualquer cidadão Castelense acompanhar os trabalhos da Câmara, que é um dever de cada um.  As 

reuniões são tão distantes que quando os senhores voltam, já esqueceram e não lembram de mais 

nada, com isso perdemos um pouco do dever da cobrança que é nosso. Sou Presidente da 

Associação dos Produtores Vale do Garça, associação está reconhecida por lei estadual senhor 

Presidente por relevantes serviços prestados tanto na comunidade quanto no setor produtivo. É 

uma honra sair daqui de Castelo uma associação de abrangência desse tamanho. Também somos 

realizadores da festa do Produtor Rural Boi no Rolete, muito conhecida. Fizemos por quatro anos 

consecutivos deixamos de fazer em dois mil e doze, porque os objetivos os quais que buscávamos 

não estava sendo atendidos plenamente. Então, no mês de março em reunião do governo itinerante 

em Altamira, na qual o senhor Roni Heck também participou e alguns outros cidadãos de Castelo 

de Sonhos, houve essa cobrança e que conseguimos alguma coisa para nossa região. Eu até poderia 

numerar mas o tempo é curto, então vou citar algumas reivindicações, que são relevantes para o 
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nosso Distrito: a UIP (Unidade Integrada de Polícia). Os Títulos de Regularização Urbano de 

Castelo de Sonhos. Que o município distribua os título através do programa Chão Legal aos 

cidadãos que tem seus terrenos, para que sejam desmembrados e assim todos tenham o direito dos 

seus títulos. Gostaríamos também de apoio para realização do Boi no Rolete, que no ano de dois 

mil e onze, conseguimos articular que dois governadores estivessem no evento, veio o Governador 

de Mato Grosso, na época Sinval Barbosa e do Pará, Simão Jatene. Naquela oportunidade nasceu 

o projeto do hospital de Castelo de Sonhos. O tempo passou, o projeto se arrastou, mas nós nunca 

desistimos de cobrar. Só eu fui inúmeras vezes em Belém cobrar. Também sei que os vereadores 

também encamparam nessa luta, tenho conhecimento disso. E para a honra de todos até mesmo 

das pessoas pessimistas que achavam que isso nunca ia acontecer esta ai o hospital está quase 

pronto, só faltando ser inaugurado. O que está faltando para ser inaugurado vereadores são os 

equipamentos para realização dos exames. E uma empresa para administrar o hospital. Senhor 

Presidente peço que conste na ata desta reunião, nosso pedido para que os vereadores nos ajudem 

a cobrar do Governador que tem uma pré-agenda para o dia oito de setembro, para que o nosso 

hospital não seja inaugurado com atendimento em todas as especialidade possíveis. Nós só vamos 

concordar com a inauguração do hospital com um corpo deliberativo, administrativo e o básico do 

corpo médico. Segundo o Dr. Beltrano, hoje Secretário de Estado de Saúde, que me falou que o 

hospital terá no mínimo quatro médicos. Para nossa alegria tem inúmeros médicos que estão se 

propondo a vir para cá, mas para que venham tem que ver o trâmite legal. Com relação a ferrovia 

Ferrogrão, acho que temos condições, que nós estamos prestes a receber aqui no Estado do Pará, 

é uma ferrovia que até hoje nós não temos da parte do governo federal uma explicação para nossa 

comunidade, onde de fato será o porto seco ou se não terá. Quais os ônus que nosso estado vai ter 

em ficar com isso, e qual a contrapartida de quem vai executar a obra e deixar para a comunidade. 

Lembrem se que o ISS, é imposto devido ao município que na qual passará para a obra. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a senhora Inês Tabile – Diretora da Escola Léo Heck, que após 

os cumprimentos disse: agradeço a visita dos nobres vereadores em nossa escola que em momentos 

nos deixaram felizes e em momentos nos deixaram um pouco chateados. Parabenizo o vereador 

Raimundinho Aguiar porque sempre que ele vem à Castelo de Sonhos ele nos dar incentivo à 

educação. Com relação ao vereador Dr. Loredan hoje fiquei surpresa e passei para nossos colegas 

quando ele nos fez três perguntas a primeira pergunta de como é que estar o IDEB da Escola Léo 

Heck? A segunda pergunta de como estar o índice de reprovação da Escola Léo Heck? terceira 

pergunta o que é que vocês estão fazendo para melhorar o IDEB que nós temos as provas do SAEB. 

Presidente Dr. Loredan francamente o senhor nos impressionou porque além de outros vereadores 

o senhor hoje nos fez sentir que alguém acompanha a educação de Castelo de Sonhos. O IDEB é 

um sistema do governo federal, aonde ele avalia a qualidade da escola. A Escola Léo Heck 

precisaria chegar a cinquenta e quatro pontos que é feita avaliação de dois em dois anos. No ano 

de dois mil e dezessete foi feita a última avaliação, e nesse ano de dois mil e dezenove haverá outra 

avaliação. Tínhamos a meta de cinquenta e quatro pontos e nós chegamos s cinquenta e um pontos, 

então quase chegamos lá. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor José Reimundo 

Gehler (JUCÁ) – Presidente da Comissão Pró-Emancipação de Castelo de Sonhos, que após os 

cumprimentos disse: falo nesse momento do grande sonho de Castelo de Sonho em se tornar 

município. Nosso processo foi aprovado para fazer o plesbicito na Assembleia Legislativa do 

Estado e por consequência foi encaminhado ao TRE para marcar a data do Plesbicito, infelizmente 

o Distrito de Cachoeira da Serra, nosso vizinho não concordou com a inclusão dele junto conosco 

impetrou um Mandato de Segurança, uma Ação Judicial que proibiu que a Desembargadora do 

TRE que indeferiu nosso pedido de plesbicito. É claro que isso nos abalou, mas nem por isso 
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vamos baixar a cabeça e desistirmos. Falei há pouco com o Vilson ele relatou que tem cento e 

setenta dias nos últimos dois anos que ele viaja exclusivamente em prol da Comissão Pró-

Emancipação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Clebinho da Pousada, que após os 

cumprimentos disse:  faço um pedido aos vereadores nessa oportunidade não temos telefonia 

celular em nosso Distrito porquê? Será que é tão difícil assim qual o problema de Castelo não ter 

o sistema de telefonia celular. Então peço que coloque em pauta para lutarmos para trazermos uma 

torres para cá. Também pediu encarecidamente para o pronto atendimento do hospital. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o senhor Francisco das Chagas Pereira – Representante da 

Associação dos Agricultores da Esperança IV, que após os cumprimentos disse: faço pedidos em 

defesa da população, primeiro pedido é com relação a educação, temos uma excelente professora 

mas não temos o Ensino Fundamental Secretário Roni Heck. A escola não tem estrutura para a 

quantidade de alunos que temos. Também precisamos de um campo de futebol para a crianças. 

Transporte escolar, o transporte que temos estar fazendo um percurso de setenta quilômetros, agora 

estar indo bem a estrada estar patrolada mas não estar encascalhada quando começa as chuvas as 

crianças não vão para a escola porque não tem como o transporte escolar leva-los, nesse percurso. 

Daqui até o Esperança IV são quarenta e seis quilômetros as estradas só fora tampados os buracos, 

mas precisamos que seja feito um serviço nas pontes e nas estradas. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra Emerson Luiz dos Santos – Enfermeiro USB, que após os cumprimentos disse: 

nesse momento quero agradeço a visita feita ao Posto de Saúde onde pude explanar para eles uma 

mera situação da nossa demanda. E aqui quero aproveitar este momento para dar resposta ao 

senhor que acabou de falar aqui com relação a saúde, para ela já sair daqui com uma justificativa 

e aproveitar o número da população que aqui estar para poderem saber o mínimo dos nossos 

números dos nossos trabalhos que realizamos no Posto de Saúde. Na vacina tivemos sete mil e 

quatrocentas e setenta e sete dozes aplicadas no nosso Posto de Saúde no período de primeiro de 

janeiro à trinta e um de julho de dois mil e dezenove. A nossa dentista ela atendeu mil duzentas e 

noventa e uma pessoas, isso não são procedimentos são pacientes atendidos. Fora esses 

atendimentos ela realizou a campanha na Escola João Paulo II, e no segundo semestre vamos 

realizar a campanha na Escola Léo Heck. Atendimentos de enfermagem foram realizados mil e 

onze. Atendimentos de emergência pela equipe de enfermagem foram realizados trezentos e um. 

Sendo um total de mil e trezentos e doze atendimentos. Desses trezentos e um atendimentos de 

emergência foram realizados nesse período que citei anteriormente cento e quatro viagens até ao 

final do mês de julho. Um dos principais números que para nós é muito importante principalmente 

para a equipe de enfermagem, procedimentos como medicação de endovenosa intramuscular, via 

oral, tratamento para sífilis, aferição de pressão os nosso técnicos realizaram vinte e sei mil 

duzentos e setenta e dois atendimentos. Essas informações são um pouco dos nossos atendimentos. 

Atendimentos médicos foram realizados nesse mesmo período dois mil seiscentos e nove. Então 

gostaria de ressalta ao morador da Esperança IV que acabou de relatar a questão de uma visita 

médica, uma vez por mês. Para o gestor da Unidade conseguir fazer esse deslocamento tem que 

ser de toda uma equipe. Só vou conseguir realizar esse pedido a partir do momento que o estado 

assumir a sua responsabilidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Mariana Rodrigues 

– Presidente da Associação dos Trabalhadores do PDS Brasília, que após os cumprimentos disse: 

gostaria somente de lembrar que no ano de dois mil e dezessete quando eles estiveram aqui numa 

mesma audiência igual a essa fizemos várias reivindicações referente a saúde e muitos outros 

assuntos. Eu mesma fui uma que pedi para que eles fizessem um documento para o Prefeito 

pedindo que o Posto de saúde tivesse acesso a Central de Regulagem para poderem regular nossos 

pacientes direto a Central e também um meio de transporte. Porque temos dificuldades para os 
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pacientes fazerem exames, consultas porque aqui só temos o básico, nosso pacientes tem que se 

deslocar até Mato Grosso, muitos deles ficam perambulando nas ruas doentes sem condições nem 

uma de fazer exames. Então nós pedimos isso na vez passada e eu acho que nada foi feito. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Josivan – subprefeito de Castelo de Sonhos, que após 

os cumprimentos disse: quando se fala de saúde se fala de Novo Progresso, Guaratã, Peixoto e de 

outras cidades que precisamos omitir. Acredito que precisa mentir para ser atendidos porque o 

atendimento é pelo o SUS, e que o SUS é um Sistema Único de Saúde e precisa nos atender em 

qualquer lugar do Brasil. Nós precisamos lutar pela nossa causa, por melhorias sim, precisamos 

que a Unidade de Saúde Básica ela venha fazer a parte de prevenção, quando tivermos uma 

situação de sair da cidade o SUS tem que atender e tem a obrigação de atender. Precisamos que o 

hospital funcione e vai funcionar o nosso governador disse que vai funcionar já tem oito anos de 

construção, construir é fácil difícil é colocar os profissionais lá e manter, igual o Helder já se 

comprometeu no primeiro semestre. Vocês se atentaram das viagens feitas por dia das ambulâncias 

todos os dias para o Mato Grosso? Duas ambulância e não medimos esforços. Também informo 

Roni Heck que quando uma ambulância estar quebrada e a outra estar em viajem tem um táxis à 

disposição porque saúde não espera. Agradeço o Prefeito Domingos Juvenil pela tenção que tem 

dado nesse um ano e seis meses, tivemos a construção de um aponte no valor de setecentos mil 

reais, de oitenta e dois metros, um Posto de Saúde construído que em breve será inaugurado enfim 

tivemos muitas coisas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Roni Heck – Secretário de 

Educação, que após os cumprimentos disse: quero dizer a vocês que voltamos aqui com 

sentimento de dever cumprido mas também com sentimento de que precisamos continuar 

trabalhando. Quando me encontrei com o vereador Marquinho hoje aqui ele me disse para mim 

preparar meu lombo porque eu ia apanhar fiquei feliz pior se não fosse lembrado né, árvore que 

dar fruto leva paulada. Não é a torneira que o vereador Marquinho fotografou hoje na escola que 

vai nos minimizar sabe porque vereador? Nós temos no município cento e cinquenta e uma escolas 

e se você for nas outras escolas você vai encontrar torneiras quebradas também. Será que em nossa 

casa não quebra torneiras? Temos vinte e seis mil e novecentos e oitenta e dois alunos no município 

de Altamira. Dois mil setecentos e dez servidores é uma imensidão de pessoas que estão se 

movendo diariamente mas que este município trouxe no Estado do Pará o terceiro melhor IDB. E 

a Escola Léo Heck onde a torneira está quebrada e ainda está amanhã que vamos autorizar para 

arrumar ficou em terceiro lugar no município é orgulho para Castelo de Sonhos né. Este Distrito 

está preste a inaugurar uma creche que vai atender mais de cem crianças e os vereadores forma lá 

hoje e puderam ver a estrutura. Esse Distrito vai inaugurar uma quadra na Escola Léo Heck que a 

anos não tinha uma quadra coberta. Esse Distrito tem problemas com transporte Mariana tem assim 

como todo município tem. Então precisamos caminhar não parar e nem retroceder e as críticas 

meus amigos podem ter certeza irem dissolver todas que vierem. Voltaremos para Altamira para 

que possamos melhorar naquilo que nos criticarem e aquilo que precisa ser feito não só na 

educação mas em todos os setores da administração. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, Fazendo a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO:  Indicação em Conjunto nº 2648/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello, Raimundinho Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Delza 

Barros, Francisco Marcos e Socorro do Carmo, que solicita ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, mostrando–lhe a necessidade de construir diversas obras no Distrito de Castelo de 

Sonhos: Construção de pontes e galerias em concreto nas ruas e travessas no perímetro urbano do 

distrito. Construção de um Porto para o embarque de grãos. Construir um Ginásio Poliesportivo 

para o lazer da população. Construir uma Praça, com uma academia ao ar livre, no bairro Centro. 
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Disponibilizar os engenheiros para SEPLAN para elaborar projetos de saneamento e pavimentação 

das ruas e travessas do Distrito (aproximadamente quarenta quilômetros).  Implantar uma casa de 

apoio em Altamira para os pacientes em tratamento de saúde oriundas do Distrito. Interceder junto 

a Rede Celpa, no sentido da mesma realizar uma Audiência Pública no distrito de Castelo de 

Sonhos, para atender a população que reclama dos valores cobrados nas taxas dos serviços 

prestados. Interceder junto à Secretária de Estado de Educação - SEDUC, mostrando–lhe a 

necessidade de melhorias no Prédio e, também, que viabilize meios da merenda chegar até a Escola 

Estadual de Ensino Médio Bartolomeu Morais da Silva. Interceder junto ao governo do Estado 

para construir o prédio para abrigar o destacamento da Polícia Militar. Interceder junto ao Governo 

do Estado, através da Secretaria de Estado de Recursos Humanos, no sentido de realizar um 

Comando de Trabalho no distrito de Castelo de Sonhos, expedindo documentos pessoais. 

Interceder junto ao Governo Federal, Ministério de Integração e Desenvolvimento Social, no 

sentido de perfurar 05 (cinco) poços artesianos, com as suas devidas redes de distribuição de água 

até as residências, conforme determina o Estatuto das Cidades. Interceder junto ao Governo 

Municipal para apoiar na aprovação da Lei de Emancipação junto ao Congresso Nacional. 

Interceder junto ao INCRA solicitando a regularização fundiária para o PDS Brasília. Interceder 

junto aos Governos dos Estados do Pará e Mato Grosso para fazer uma pactuação para atendimento 

de saúde. Legalização Fundiária da BR-163 Realizar Audiência Pública para tratar sobre os 

impactos com a implantação da Ferro Grão e também sobre as compensações financeiras. Realizar 

o serviço de revitalização na rede de iluminação pública nas ruas e travessas do distrito. Realizar 

o serviço de saneamento e pavimentação asfáltica na Avenida Santo Antônio, como também 

revitalização na rede de iluminação pública, no centro. Secretaria Municipal de Saúde, concluir e 

colocar em pronto funcionamento o Posto de Saúde, no bairro São Miguel. Secretaria Municipal 

de Integração Social e Subprefeitura de Castelo de Sonhos, viabilizem passagens de ônibus e uma 

casa de apoio em Altamira para as pessoas que saem do distrito de Castelo de Sonhos para fazerem 

tratamento de saúde em Altamira. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Subprefeitura de 

Castelo de Sonhos, viabilizem o mais rápido possível, as Licenças Ambientais solicitadas pelos 

empreendimentos empresariais, minerais, vegetais, energéticos, agrícolas e pecuários no Distrito 

de Castelo de Sonhos. Secretaria Municipal de Saúde criar um Núcleo de Apoio a Família (Equipe 

Multidisciplinar). Secretaria Municipal de Saúde dar mais apoio para os atendimentos e 

fornecimento de medicamentos no Posto de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar 

mais uma Ambulância para o Distrito. Interceder junto ao Governo do Estado, através do Detran, 

destinar uma equipe para expedir Carteiras de Habilitação aos moradores Distrito. PMA Implantar 

um Conselho Tutelar no Distrito. Interceder junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de 

Segurança Pública, aumentar o efetivo da Polícia Civil, como também realizar o serviço de reforma 

do prédio onde funciona a atual Delegacia no Distrito. Interceder junto ao Governo do Estado, 

através da Secretaria de Estado de Saúde Pública para quando da inauguração do hospital do 

Distrito, o mesmo seja imediatamente colocando em pronto funcionamento. Interceder junto a 

ANATEL, a implantação do serviço de telefonia no Distrito. SEMED implantar o ensino do 8ª 

Ano na escola da comunidade Esperança IV, como também, realizar o serviço de reforma na 

mesma escola, SEOVI realizar o serviço de reforma da ponte e manutenção no Travessão 

Esperança IV. Secretaria Municipal de Saúde destacar um médico mensalmente para atender na 

comunidade Esperança IV. Secretaria Municipal de Saúde cadastrar o Posto de Saúde do PDS 

Brasília junto a Central de Regulação para marcação de exames. SEMED realizar melhorias no 

transporte escola para o PDS Brasília. SEOVI realizar melhora na estrada e nas pontes do PDS 

Brasília. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos 
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disse: hoje visitamos a Escola Léo Heck, aonde faremos algumas indicações e uma delas é para a 

Escola Léo Heck para ampliação da Escola Léo Heck que é uma solicitação da comunidade. 

Visitamos a creche recém inaugurada Irene Heck em homenagem a esposa do senhor Léo Heck. 

Visitamos também a Escola Municipal de Ensino. Foram construídas duas Escolas de Ensino 

Médio sendo uma em Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos, aonde foram feitas toda a estrutura 

física que realmente ficou muito tempo abandonada e que agora está realmente funcionando com 

muito vapor. Visitamos o Posto Santa Luzia aonde o enfermeiro Emerson falou com muita 

propriedade de todos os atendimentos realizados naquela Unidade de Saúde. Visitamos o hospital 

de pequeno poste do Estado. Também visitei juntamente com o Presidente Dr. Loredan o PDS 

Brasília, onde foi solicitado pela comunidade a construção de uma nova escola. Realizei várias 

indicações para esses dois Distritos uma delas foi para a saúde, aonde solicitei ao Prefeito 

Municipal a construção de um laboratório. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse: quero dizer que essas indicações passam por um processo 

de discussão na Câmara Municipal, aonde elas são ou não aprovadas pelos os demais vereadores. 

Foram feitas algumas indicações aqui e se elas forem executadas pelo o Executivo podem ter a 

absoluta certeza que teve a participação sim de todos os vereadores. Tenho me manifestado lá na 

Câmara em algumas indicações, até tenho votado contrário em algumas delas. Inclusive uma do 

vereador Roni quando ele havia indicado ao Prefeito Municipal contratar pessoas para trabalharem 

em determinados órgãos eu sempre fui contrário essas contratações políticas. Foi dito aqui pelo o 

vereador Roni que a Secretaria de Educação tem dois mil setecentos e dez funcionários. O 

SINTEPP já esteve na Câmara Municipal e diz que mais de mil desses funcionários são contratados 

e eu posso garantir aos senhores que os contratados são indicações de alguns vereadores que são 

da base do senhor Prefeito por esse motivo sou contra, sou favorável ao concurso público. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan convidou o vereador Francisco Marcos 

para fazer a entrega da Comenda Título de Cidadã Altamirense, que após os cumprimentos disse: 

a senhora Nelci Rodrigues Zaminham – conhecida como Preta, onde a mesma no ano de dois mil 

e treze ela foi homenageada pela a vereadora Mercês Costa, Título de Cidadã Altamirense estar 

nos anais da Câmara Municipal. E no ano de dois mil e dezoito, concedemos o Título de Honra ao 

Mérito pelos relevantes serviços prestados pela comunidade dessa região. Então é com muita honra 

que entrego para você a Comenda de Cidadã Altamirense e de Honra ao Mérito pelos relevantes 

serviços prestados a nossa região. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente convidou o 

vereador Aldo Boaventura para fazer a entrega das Comendas dos seus Agraciados a Antoninha 

Dresch – Cidadã Altamirense e Valdecir Marcelino - Cidadão Altamira, após os cumprimentos 

disse: essa Comenda é solicitado través através dos trabalhos sociais, voluntários que muitas das 

vezes as pessoas da comunidade se destaca e ao longo de vários anos vai até nós da Câmara 

Municipal de Altamira e que reconhecemos o trabalho de pessoas que tem na sua vocação muitas 

vezes aquele espirito solidário de atender o semelhante. A senhora Antoninha Dresch, ela tem 

trinta anos de vivência aqui em Castelo de Sonhos. É com muito prazer e agradeço a Câmara de 

Vereadores que aprovou seu nome para que nós hoje pudéssemos dar esse Certificado de Cidadã 

Altamirense. A senhora tenha certeza que esse Certificado tem uma importância muito para a 

pessoa que vê a senhora como uma pessoa atuante. A senhora Antoninha Dresch agradeceu a todos 

pelo Título de Cidadã Altamirense. Em seguida fez entrega senhor Valdecir Marcelino - Título de 

Cidadão Altamirense, conheci o Valdecir no ano de dois mil e um, e me trouxe a inspiração. Ao 

longo de sua história e vocação espiritual dentro da Igreja Católica, ele tem acompanhado vários 

passos da igreja fazendo com que muitas crianças e muitos jovens se espelhem na pessoa dele. 

Também na luta pela emancipação, pela vocação que ele tem de ajudar o semelhante. Então vimos 
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em você uma imagem merecedora de receber hoje esse Certificado. Mas também não é para parar 

por aqui. Precisamos de você para juntos defendermos esse Distrito juntos seremos mais fortes. O 

senhor Valdecir Agradeceu a todos pelo Título de Cidadão Altamirense. Em seguida o senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello disse: quero abraçar a cada morador e moradora de Castelo de 

Sonhos. Temos mas vereadores para se manifestar e vejo que muitos moradores já se evadiram do 

local, Mas reiterar que a Câmara Municipal de Altamira aqui cumpre um importante papel que é 

ouvir os legítimos representantes da população que são os vereadores. O vereador ele tem o papel 

de fiscalizar como estão os serviços públicos prestados. E aqui em Castelo de Sonhos pela segunda 

vez consecutiva na minha gestão como Presidente estamos aqui para ouvi-los e tivemos a 

oportunidade de ouvir diversos segmentos da sociedade. Quero dizer aos senhores e senhoras que 

nesses três dias abraçamos várias pessoas do qual em nome dos homens eu quero abraçar o palito. 

Em nome das mulheres quero abraçar a Mariana que nos levou no PDS Brasília. Também a um 

garoto que conversou comigo e me perguntou se eu era vereador o garoto Davi. Para quem não me 

conhece sou Loredan estou como já disse no quarto mandato, Presidente reeleito e como gestor da 

Câmara Municipal tivemos a oportunidade de receber o Título de Gestor transparente por dois 

anos consecutivos nos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. Esse ano ainda teremos 

avaliação no mês de dezembro. Reitero para Comissão de Pró-Emancipação que eu estou com 

vocês como sempre estive contribuindo para que o vereador Roni e o vereador Aldo se deslocasse 

até Brasília e até Belém e diversas localidades para lutar por vocês junto conosco. Hoje ouvimos 

diversas situações que estão contidas numa indicação que será votada ainda pouco com uma 

indicação em conjunto digamos assim pleiteando as Vicinais que aqui foram faladas, as pontes 

necessárias, a questão da ampliação do Posto de Saúde, farmácia, criação do laboratório, as ruas 

que precisam de asfalto, enfim, diversas ações serão votadas. Mas eu pessoalmente me empenharei 

em ir até ao Governador Helder para levar a mensagem de que não é mas admissível, 

principalmente na qualidade de médico de ver essas pessoas que aqui moram se deslocar para 

Sinop para ter um atendimento médico de qualidade temos que abrir esse hospital e abrir de forma 

plena para resolver realmente os problemas de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra porque 

vocês são cidadãos pagam impostos e necessitam desses serviços aqui próximos de vocês. Quero 

também dizer que esses pleitos que aqui estão sendo feitos serão motivos de uma reunião junto ao 

Prefeito Municipal para levar as demandas. Como o vereador Aldo falou ainda pouco e o vereador 

Roni Heck como Secretário também levará. Mas aqui também existe uma assessoria de imprensa 

da Prefeitura que estar filmando todas as falas de todos os vereadores e são repassado ao Prefeito 

o resumo de tudo que estar acontecendo aqui. Então saibam os senhores que ele terá conhecimento 

do que se passa em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra através desta mídia que estar sendo 

produzida. Nós temos que comemorar os avanços como por exemplo na educação que hoje 

podemos contemplar vimos a Diretora falar da nota do IDEB. Vimos de perto a quadra que está 

quase concluída para inaugurar, comemoramos sim mais. Temos outros desafios a vencer e é por 

isso que a população através da oposição que faz seu papel. Meus amigos e amigas espero que 

essa audiência tenha sido salutar para vocês que aqui moram tenham melhores dias, afinal são 

vocês que pagam nossos salários. Ouvi o Cleber falar da questão da energia elétrica. A energia 

elétrica é uma lei federal composta por vários impostos entre eles a taxa de iluminação pública que 

no segundo semestre nós iremos enfrentar para reduzir essa taxa. Bem como a taxa de resíduos 

sólidos que foi levantado aqui pelo o vereador Aldo. Além de todas outras ações que fiz hoje aqui 

de pessoas como a Mariana que solicita ações para o PDS Brasília, Francisco, Juca a Inês Diretora 

da Escola, Preta enfim, de todos que aqui fizeram sua manifestação. Quero pedir quando o 

vereador Aldo resolver o impasse dele ai com a professora que ele se sente para que possamos 
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votar o Requerimento em conjunto de todos os vereadores em prol de vocês.  Não havendo mais 

manifestantes, o senhor o Presidente fez a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor 

Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO:  Indicação em Conjunto nº 2648/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello, Raimundinho Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Delza 

Barros, Francisco Marcos e Socorro do Carmo. Aprovada a unanimidade. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores, da imprensa 

e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que 

após lida e aprovada será Assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, Castelo de 

Sonhos, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.  
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